Umowa Nr ....../ZS3/2018
Zawarta w Płocku w dniu ............. r. pomiędzy: Gminą – Miastem Płock – Zespołem
Szkół Nr 3 z siedzibą w Płocku przy ul. Łukasiewicza 11 reprezentowanym przez Agnieszkę
Wierzchowską – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku działającego na podstawie
pełnomocnictwa nr 250/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2013 roku,
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
....................................................................................................................................................
zwanego dalej „Wykonawcą” o następującej treści:
§1
W wyniku rozstrzygniętego rozeznania rynku, Zamawiający zamawia a Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć oraz dokonać montażu:
1. Drzwi model Porta Enduro w kolorze okleiny CPL / HPL popielaty z ościeżnicami
regulowanymi metalowymi – kolor popielaty. Dodatki – panel górny (kpl. na dwie strony).
Skrzydła wypełnione płyta wiórowa otworowana.
6 szt wzór – pełne, 3 szt. wzór - bulaj. Ościeżnice 9 szt. regulowane.
Wstępne obmiary drzwi:
1. 70 PRAWE + OŚĆ REG 180-200 - BULAJ
2. 90 LEWE + OŚĆ REG 100-120 – PEŁNE
3. 90 LEWE + OŚĆ REG 280-300 – PEŁNE
4. 90 LEWE + OŚĆ REG 280-300 – PEŁNE
5. 90 PRAWE + OŚĆ REG 280-300 – PEŁNE
6. 90 PRAWE + OŚĆ REG 260-280 – PEŁNE
7. 90 LEWE + OŚĆ REG 60-80 – PEŁNE
8. 70 PRAWE + OŚĆ REG 160-180 – BULAJ
9. 70 LEWE + OŚĆ REG 180-200 - BULAJ

Klamki firmy Infinity Line model KUL 500 z szyldem + wkładka z 3 kluczami – 9 szt.
Usługa demontażu starych drzwi, montażu nowych i obróbki tynkarskiej z kuciem oraz
wygładzeniem gładzią szpachlową.
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu deklarację zgodności oraz
wszelką dokumentację dostarczoną przez producenta drzwi.

§2
1.Termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 1 strony ustalają
do 31.07.2018 r.
2.Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy oraz wykona na swój koszt.
3.Zamawiający dokona odbioru wykonanych prac montażowych i drzwi w ciągu trzech dni
roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
§3
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają cenę
brutto ........................ zł (słownie: ......................................... zł ..../100 ), w tym podatek Vat
........................ zł.
§4
1. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół zdawczo-odbiorczy.
2. Wykonawca wystawi fakturę na:
Nabywca: GMINA-MIASTO PŁOCK
Pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
NIP: 7743135712
Odbiorca/ Płatnik / Adresat: Zespół Szkół Nr 3 w Płocku
Adres: ul. Łukasiewicza 11, 09-400 Płock
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie 21 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT, po wykonaniu umowy, przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.
4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
Dostawca udziela gwarancji na przedmiot umowy - 24 miesiące.
§6
1. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym.
2.

Wykonawca, w okresie gwarancyjnym zapewni
do Zamawiającego, bezpłatny transport do i z serwisu.

bezpłatny

dojazd

serwisanta

3. W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancyjnym Zamawiający powiadomi
Wykonawcę o zaistniałej awarii telefonicznie pod nr tel.................... oraz na adres e-mail:
............................., a Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w ciągu 3 dni roboczych.

§7
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich danych związanych
z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu umowy w całości lub w części w wysokości 0,5 % ceny
brutto określonej w § 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w przystąpieniu do usunięciu awarii – w wysokości 0,5 % ceny brutto
określonej w § 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
c) za opóźnienie w usunięciu awarii ponad termin stwierdzony w dokumencie
gwarancyjnym – w wysokości 0,5 % ceny brutto określonej w § 3 umowy, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia,
d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % ceny brutto określonej
w § 3 umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w przypadku
gdy opóźnienie w wykonaniu umowy tak w całości jak i części będzie trwać powyżej
dni 5.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach
ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych z przysługującej mu ceny.
§9
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie zmiany ceny w przypadku
w przypadku ustawowej zmiany w wysokości podatku VAT.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - w formie aneksu.
3. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy
Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
5. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 10
W przypadku zawieszenia bądź likwidacji działalności gospodarczej przez Wykonawcę, ma
on obowiązek wskazać Zamawiającemu w formie pisemnej podmiot zobowiązany do
przejęcia świadczenia usług gwarancyjnych pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości
1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100)
Źródło finansowania: Dział 801, rozdział 80120, paragraf 4210, 4300, zadanie P2/LO003.
§ 11
Ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się w oparciu o art. 4 pkt. 8

Zamawiający

Dostawca

